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Algemene voorwaarden leden/donateurs Vereniging LBKR 
  
 

1. ALGEMEEN 

 

1.1 Vereniging LBKR is gevestigd aan de Coryluslaan 24, 1702 VN te 

Heerhugowaard. 

1.1.1 De Vereniging LBKR is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 74440454. De Vereniging is op 28 maart 

2019 opgericht. 

  

1.1.2 Het doel van de Vereniging LBKR is het bevorderen van de 

kwaliteit binnen de rijschoolbranche. Dit betekent dat wij opkomen 

voor de belangen van rijschoolhouders en rijinstructeurs. De 

Vereniging LBKR tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 

in gesprek te gaan met o.a. de politiek, brancheverenigingen en 

instructeurs-opleiders.  

 

 

1.2 Toepassing 

1.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werving 

van donateurs door Vereniging LBKR. 

  

1.2.2 Door het invullen, ondertekenen en verzenden van een 

inschrijfformulier , webformulier of e-mail verklaart de donateur 

akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

  

2. AANMELDING 

  

2.1 De aanmelding voor het donateurschap van Vereniging LBKR 

gebeurt door het verzenden van een inschrijfformulier, webformulier 

of e-mail. 

  

2.2 Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmelding wordt deze 

door de Vereniging LBKR per e-mail bevestigd. 
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3. DONATEURSCHAP 

  

3.1 U ontvangt de factuur binnen enkele dagen na uw aanmelding. 

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, bent u officieel deelnemer 

van Vereniging LBKR. 

  

3.2 De donateur verbindt zich voor de periode van minimaal 1 jaar aan 

Vereniging LBKR. 

  

3.3 Vereniging LBKR beheert de gegevens van de donateur 

zorgvuldig en respecteert zijn privacy. De gegevens worden niet aan 

derden verstrekt. 

  

3.4 Vereniging LBKR informeert donateurs minimaal 1 keer per jaar 

middels de verschijning van een (digitaal) nieuwsbrief en/of een 

publieksjaarverslag over de voortgang van de werkzaamheden. 

  

3.5 Vereniging LBKR organiseert één keer per jaar een 

informatiebijeenkomst. 

  

  

4. FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET DONATEURSCHAP 

  

4.1 De verschuldigde donatie wordt voldaan middels een factuur, 

welke u na aanmelding binnen enkele dagen ontvangt.  
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5. OPZEGGING DONATEURSCHAP 

  

5.1 Het donateurschap van de Vereniging LBKR eindigt door: 

1. overlijden van de donateur; 

2. opzegging door de donateur; 

3. opzegging door het bestuur; 

4. ontzetting door het bestuur. 

Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige 

beëindiging van het lidmaatschap. 

  

5.2 Opzegging door donateur . 

Opzegging van het donateurschap kan alleen schriftelijk of per e-mail 

geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand 

voor het einde van het boekjaar. Opzeggingen die daarna worden 

ontvangen kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende 

jaar verwerkt worden.  

  

  

5.3 Opzegging/ontzetting door het bestuur 

Het bestuur kan het donateurschap opzeggen als: 

1. De donateur de verplichtingen jegens de Vereniging LBKR niet 

nakomt, of 

2. Als van de Vereniging LBKR redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden het donateurschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting uit het donateurschap door het bestuur kan plaatsvinden 

als de handelingen van de donateur de Vereniging LBKR op 

onredelijke wijze benadelen. 

Beëindiging van het donateurschap op bovenvermelde wijzen gebeurt 

per aangetekende brief en wordt gemotiveerd. 

  

  

6. WIJZIGINGEN 

Donateurs kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk 

of per e-mail doorgeven aan Vereniging LBKR.  
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7. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

  

De donateur geeft de Vereniging LBKR toestemming zijn 

persoonsgegevens op te nemen in de donateursadministratie, welke 

benodigd is voor administratie en beheerstaken en uitsluitend 

toegankelijk is voor het bestuur van de Vereniging LBKR. 

  

8.  AANSPRAKELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

Vereniging LBKR en haar bestuurders, zijn niet aansprakelijk voor 

enige directe of indirecte schade, die de donateur mocht lijden als 

gevolg van de donatie, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan 

de Vereniging LBKR toe te rekenen opzet of ernstige nalatigheid. 

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien 

of bij enig geschil omtrent de toepassing van het bepaalde in dit 

reglement, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur 

desgevraagd verantwoording af tijdens de jaarlijkse 

informatiebijeenkomst. 

  

9. SLOTBEPALING 

  

Door invulling, ondertekening en verzending van een aanmelding 

middels inschrijfformulier, webformulier of e-mail verklaart de 

donateur akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Deze 

Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 11 september 2017. 
 


